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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: 
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4. Dr. Deny Setiawan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar 

telah memberikan pengarahan, saran, masukan, dan bimbingan kepada penulis 

sejak awal penulisan hingga selesainya tesis ini. 

5. Dr. Daulat Saragi, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar 

telah memberikan pengarahan, saran, masukan, dan bimbingan kepada penulis 
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6. Dr. Reh Bungana Br. Perangin-angin, M.Hum., selaku nara sumber dan tim 

penguji yang telah memberi kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 

kesempurnan penulisan tesis ini.  

7. Sriadhi, M.Pd., M.Kom., Ph.D., selaku nara sumber dan tim penguji yang 

telah memberi kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnan 

penulisan tesis ini. 

8. Dr. Samsidar Tarigan, M.Pd dan Dr. Ramli Nur, MA., selaku validator ahli 

yang telah banyak memberikan saran dan arahan untuk menghasilkan produk 

media pembelajaran yang baik dan layak digunakan. 

9. Kepala SD Nasrani 2 Medan dan guru-guru terima kasih atas bantuan dan 

kerjasamanya sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini.  

10. Secara khusus penulis juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga 

kepada kedua orangtuaku tercinta atas kasih sayang, bantuan, motivasi dan 

doa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program 
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Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian 

tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari 

segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Kiranya isi tesis 
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